
 27 الدورة   »BTI Bank« واإلنماء  التمويل  بنك  يحتضن   -  2019 يوليوز   3 الدارالبيضاء، 
للمؤتمر اإلستراتيجي لمجموعة البركة المصرفية يومي 3 و 4 يوليوز 2019 بالدارالبيضاء. 
المدير  الرئيس  إلى جانب  اإلدارة  رئيس مجلس  الشيخ صالح،  برئاسة  المؤتمر  ينعقد هذا 
العام للمجموعة عدنان أحمد يوسف. سيكتسي هذا الحدث صبغة دولية لكونه يجمع كل 

المدراء العامين لمجموعة البركة المصرفية عبر ربوع العالم. 

تنظم هذه القمة كل ستة أشهر، وهي تأتي في إطار إستراتيجية هذه المجموعة المصرفية 
المستويين  على  التشاركي  المالي  بالقطاع  كرائدة  مكانتها  زعامتها  تعزيز  إلى  الرامية 
الجهوي والعالمي. وهي تتميز بحضور أعضاء عن مختلف المجالس اإلدارية الذين يقومون 
خالل هذا المؤتمر بتقييم مختلف المبادرات اإلستراتيجية المعتمدة من طرف المجموعة. 
وإثر ذلك، سيخلصون إلى اقتراح مخطط عمل النصف الثاني من سنة 2019 وما يليه، على 

أن يتم تنفيذه محليا من طرف كل فرع على حدة. 

من خالل تنظيمه لمثل هذه التظاهرات، يكون BTI Bank قد سعى إلى المساهمة في 
إنعاش االستثمارات المالية بالمملكة وإطالع الهيئات العليا للمجموعة على التطور الذي 
يشهده سوق المنتجات التشاركية بالمغرب. وإلثراء مختلف االجتماعات والحوارات المنظمة، 

بادر البنك إلى توجيه الدعوة لثلة من الخبراء االقتصاديين والماليين الوازنين.  

وفي هذا الصدد، صرح محمد معروف، الرئيس المدير العام لـ BTI Bank قائال: »شرف لنا 
أن يحظى بنكنا BTI Bank بمهمة تنظيم هذا المؤتمر. تلك بحق مهمة حاسمة مع اقتراب 
المحلي  المستويين  تحديات مختلفة على  به من  2020 وما تحفل  الجديدة  المالية  السنة 
تقدمها  فتئت  ما  التي  والقيمة  البناءة  المساعدة  على  ذلك  في  نعول  ونحن  والدولي. 
مماثلة  وبوضعيات  تواجدت  وأينما  فروعها  بمختلف  تجارب  من  راكمته  وما  المجموعة  لنا 
من  يكن  لم  اإلستراتيجي  المؤتمر  لتنظيم هذا  المغرب  اختيار  فإن  ولإلشارة،  لوضعيتنا. 
محض الصدفة، بل جاء ليبرز وليجسد بالملموس المكانة واالهتمام المتزايد الذي يحظى به 

المغرب بهذا الجزء المهم من القارة«. 
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 BTI  هذا، وعطفا على مجهوداته الناجحة القتحام المشهد البنكي التشاركي المغربي، بادر
Bank إلى االعتماد على تجارب وتمرس مؤسسيه، البنك المغربي للتجارة الخارجية إلفريقيا 
ومجموعة البركة المصرفية، في أفق الرفع من تنافسيته، والعمل بأحسن معايير الحكامة 
وتبني منظومة رقمية ذكية بمختلف مناحي عمله وأنشطته. ويشكل التآزر والتعاون مع 
الشركة األم إضافة نوعية بالنسبة ل BTI Bank تحفزه على تطوير ذاته بشكل مسترسل 
ومتواصل منذ إطالقه في سنة 2017 تمشيا مع إستراتيجية تجارية تتمحور حول القرب من 

الزبون واقتراح منتجات تشاركية مشخصة تراعي حاجيات كل زبون على حدة. 

• لمحة عن مجموعة البركة المصرفية 
مجموعة البركة المصرفية رائد عالمي بسوق المالية اإلسالمية تحتل مكانة مهمة كفاعل 
المجموعة تشكيلة  بها. تقدم بنوك  تتواجد  التي  بالبلدان  رئيسي ومرجعي بهذا السوق 
المجموعة   وتتمركز  اإلسالمية.  الشريعة  وفقا ألحكام  المصرفية  والخدمات  المنتجات  من 
البحرين، تونس، ليبيا،  17 بلدا من خالل فروعها بكل من األردن، أندونيسيا، باكستان،  ب 
العراق،  الجزائر، جنوب إفريقيا، السودان، سوريا، لبنان، مصر،  العربية السعودية،  المملكة 

ألمانيا والمغرب. 

 »BTI Bank« لمحة عن بنك التمويل واإلنماء •
بنك التمويل واإلنماء »BTI Bank« بنك تشاركي مغربي أحدث في سنة 2017. ويعتبر 

فرعا للبنك المغربي للتجارة الخارجية إلفريقيا )%51( ومجموعة البركة المصرفية )49%(. 
لحد اآلن، يتوفر BTI Bank على 4 وكاالت: اثنتان بالدارالبيضاء، واحدة بالرباط وواحدة بأكادير، 
وكالة   37 إلى  وكاالته  شبكة  رفع  البنك  ويعتزم   .BTInet اإللكتروني  البنك  على  عالوة 
BTI Bank في نشاطه على عامل القرب، الذي سيمكنه  2022. كما يراهن  بحلول سنة 
ال محالة من تطوير حلول عملية وملموسة للمواطنين المحليين ومغاربة العالم على حد 
سواء. في ظل السياق المغربي المالئم لتطوير عرض بنكي مختلف، بادر BTI Bank إلى 
وضع الزبون في صلب إستراتيجيته ليتموقع لديه كشريك زاخر بالقيم، وكشريك مساهم 
في نجاح مشاريعه وفق عالقة مربحة للطرفين، وفي إطار تسوده األخالق وقيم التعاون 

واالحترام المتبادل. 


